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บทคัดย่อ

  ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญแหล่งหนึ่ง เนื่องจากหาได้ง่าย มีราคาถูก รวมถึงมี

ปริมาณส�ารองที่ใช้ได้นานกว่า ๒๐๐ ปี ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากถ่านหินกันอย่างแพร่หลาย 

โดยเฉพาะในการผลติไฟฟ้า  แม้ว่าการผลติไฟฟ้าในปัจจบุนัอาจใช้เชือ้เพลงิหลายประเภท เช่น แก๊ส

ธรรมชาต ิน�า้มนัปิโตรเลยีม พลงังานน�า้ พลงังานหมนุเวยีน ด้วยข้อได้เปรยีบของถ่านหนิดงักล่าวข้าง

ต้น ถ่านหนิจงึเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้าของโลกในปัจจบุนั แต่การน�าถ่านหนิมาใช้ประโยชน์

กก่็อปัญหาสิง่แวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปรมิาณสงูเมือ่

เทยีบกบัการใช้แก๊สธรรมชาตแิละน�้ามนัปิโตรเลยีม  เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว  เทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด

จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นอกจากนี้การสร้างความเชื่อ

มั่นและความยอมรับจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ 

เพราะปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะในอดีตส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐและ 

ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  องค์กรเอกชน (non-government organization: NGO) 

และนักวิชาการ ควรจะร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเชิงบูรณการโดยค�านึงถึงความเสมอภาคและ

จติส�านกึทีด่ ีและอ้างองิข้อมลูทางวชิาการทีส่ามารถพสิจูน์ได้ทางวทิยาศาสตร์โดยปราศจากมายาคติ

	 ค�ำส�ำคัญ	: โรงไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, ถ่านหิน, เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

	 	 ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 อุตสาหกรรมถ่านหินซึ่งรวมทั้งการ
ส�ารวจ	 การผลิต	 และการใช้ประโยชน์นั้นได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง๑	 โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้น�า
ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 เช่น	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	กลุ่มประเทศในยุโรป	ถ่านหินถูกน�ามาใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	เนื่องจากมีปริมาณส�ารองมากมายกระจายอยู่ทั่วโลก๑,2	และคาดว่าจะสามารถ
ใช้ไปได้อีกไม่ต�่ากว่า	2๐๐	ปี	การขุดถ่านหินขึ้นมาใช้ประโยชน์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	เนื่องจากถ่านหินมีราคา
ถกูกว่าน�า้มนัปิโตรเลยีม	ถ่านหนิส่วนใหญ่จงึถกูน�ามาเป็นเชือ้เพลงิในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ไอน�้าร้อนใน
กระบวนการผลิต	เช่น	การผลิตไฟฟ้า	การถลุงโลหะ	การผลิตปูนซีเมนต์	การบ่มใบยาสูบ	การผลิตอาหาร	
นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	 เช่น	 การท�าถ่านกัมมันต ์ (activated carbon)	 เพื่อดูดซับกลิ่น 
การท�าคาร์บอนไฟเบอร ์ (carbon fiber) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งแต่มีน�้าหนักเบา๑,3	 อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของถ่านหินในรูปของเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดโดยการแปรสภาพ
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว	(coal liquefaction)	หรือแก๊ส	(coal gasification)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ถ่านหนิและลดปรมิาณมลพษิทีเ่กดิขึน้3	ประเทศไทยมปีรมิาณส�ารองถ่านหนิอยูม่ากกว่า	2,๐๐๐	ล้านตนั๑

ในจ�านวนนี้คิดเป็นปริมาณส�ารองที่ประเมินแล้ว (measured reserve)*	 ประมาณ	 ๑,๑๐๐	 ล้านตัน 
แหล่งถ่านหินส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศ	 โดยเป็นถ่านหินชนิดลิกไนต์ (lignite) 
ซับบิทูมินัส	 (sub-bituminous)	 และบิทูมินัส (bituminous) และมีปริมาณไม่มากนักที่เป็นถ่านหินชนิด 
แอนทราไซต์	(anthracite)	ซึ่งขุดพบบริเวณจังหวัดเลย๔ 
	 	 ปัจจุบัน	ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้มี
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น	พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันคือ	แก๊สธรรมชาติ	
(natural gas)2		ซึ่งใช้ในอัตราร้อยละ	๗๐	ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด	เนื่องด้วยแก๊สธรรมชาติเป็นพลังงาน
ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง	 รวมถึงสามารถผลิตได้เองในประเทศ	 แต่เนื่องด้วยแหล่งส�ารองแก๊ส
ธรรมชาติในประเทศไทยมีจ�านวนน้อยและคาดว่าจะส�ารองเพียงพออีก	๑๐	ปี2	 แต่ความต้องการใช้แก๊ส
ธรรมชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 อุตสาหกรรมประเภทอื่น	 เช่น	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 อุตสาหกรรมยาง
สังเคราะห์	 อุตสาหกรรมพลาสติก3,๔	 จึงต้องน�าพลังงานชนิดอื่นมาทดแทนแก๊สธรรมชาติที่เริ่มจะลดลง		
พลังงานชนิดอื่นที่กล่าวถึงมี	ถ่านหิน	น�้ามันปิโตรเลียม	พลังงานชีวมวล	นิวเคลียร์	เป็นต้น๕	พลังงานแต่ละ
ชนิดที่กล่าวนี้มีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกัน	รวมถึงมีข้อจ�ากัดในการใช้พลังงานชนิดนั้น	ๆ๔,๕

ประเภทของพลังงาน ข้อดีและข้อด้อยของพลังงานแต่ละชนิด๕

	 	 แหล่งพลังงานที่ถูกน�ามาใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลาย
ชนิด	 แต่ละชนิดจะมีข้อดี-ข้อด้อย	 และข้อจ�ากัดที่แตกต่างกัน	 ส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัดในการเลือกใช้แหล่ง

*	ศพัท์ธรณวีทิยา	ค�าว่า	measured reserve	ราชบณัฑติยสถานใช้ศพัท์บญัญตัว่ิา	ปรมิาณส�ารองวดัได้
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พลังงาน	 รวมถึงความไม่สมดุลในการจัดสรรสัดส่วนของชนิดของพลังงานที่จะใช้ในแต่ละภาคส่วน	 เช่น	
ภาคการขนส่ง	ภาคการผลิต	ภาคอุตสาหกรรม	รวมถึงการผลิตไฟฟ้า		ประเภทของแหล่งพลังงานที่ส�าคัญ
ที่จะกล่าวถึงมีดังนี้
  ก. ถ่านหนิ๒,๗	เป็นแหล่งพลงังานทีม่ปีรมิาณมาก	คอื	มปีรมิาณส�ารองทีส่ามารถใช้ได้อกีมากกว่า	
2๐๐	ปี	ส่งผลให้ถ่านหนิเป็นแหล่งพลงังานทีห่าได้ง่าย	ราคาถกู	มคีวามมัน่คง		นอกจากนี	้ถ่านหนิยงัมคีวาม
ปลอดภัย	ขนส่งและจัดเก็บง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแก๊สธรรมชาติ	แต่ข้อด้อยของถ่านหินคือ	ถ่านหินเป็น
เชือ้เพลงิทีป่ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปรมิาณสงูมากเมือ่เทยีบกบัเชือ้เพลงิประเภทอืน่	เช่น	แก๊สธรรมชาติ		
นอกจากนี้ยังปล่อยสารมลพิษอื่น	ๆ	ออกมาด้วย	เช่น	ออกไซด์ของไนโตรเจนและก�ามะถัน	(NOx, SOx)

  ข.  น�้ามันปิโตรเลียม	 เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้งานง่าย	 ไม่ยุ่งยากในการจัดเก็บและขนส่ง	 รวมถึง
เครื่องยนต์ต่าง	 ๆ	 ที่ใช้น�้ามันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงนั้น	 ได้ถูกพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจนอยู่ในระดับ
สูง	 แต่ข้อด้อยของน�า้มันปิโตรเลียมคือ	 น�้ามันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณคาร์บอนสูง	 ราคาค่อน
ข้างสงูและราคาไม่คงตวั	แหล่งส�ารองน�า้มนัของโลกมจี�านวนจ�ากดั	และปรมิาณน�า้มนัส�ารองลดลงเรือ่ย	ๆ 	 
เนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	
  ค.  แก๊สธรรมชาต ิเป็นเชือ้เพลงิทีใ่ช้งานง่าย	มปีระสทิธภิาพสงู	และใช้ประโยชน์ได้อย่างหลาก
หลาย	แต่ข้อด้อยคือ	แหล่งที่พบแก๊สธรรมชาติมีอยู่จ�ากัด	พบในบางพื้นที่เท่านั้นตามสภาพทางธรณีวิทยา	
การจัดเก็บและขนส่งแก๊สธรรมชาติก็มีความเสี่ยงและมีต้นทุนสูง	 นอกจากนี้	 แก๊สธรรมชาติยังสามารถ
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้มากมาย	 เนื่องจากแก๊สธรรมชาติประกอบด้วยสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด	ส่งผลให้แก๊สธรรมชาติมีราคาสูงเรื่อย	ๆ		อนึ่ง	ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ขนส่งนั้นมี	2	วิธี	คือ	วิธีที่	๑	ขนส่งโดยระบบเส้นท่อ	เช่น	การขนส่งแก๊สธรรมชาติจากแหล่งขุดเจาะใน
อ่าวไทยผ่านระบบเส้นท่อมาขึน้ทีส่ถานบีรเิวณมาบตาพดุ	จงัหวดัระยอง	หรอืการขนส่งแก๊สธรรมชาตจิาก
มาบตาพุดไปยังผู้ใช้ในบริเวณจังหวัดชลบุรี		(โรงไฟฟ้าบางปะกง	นิคมอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคยีง)		วธิทีี	่2	ขนส่งทางเรอื	วธิกีารนีจ้ะเป็นการขนส่งจากแหล่งผลติไปยงับรเิวณทีห่่างไกลไม่สามารถ
ขนส่งทางเส้นท่อได้	 เช่น	 การขนส่งแก๊สธรรมชาติจากแหล่งผลิตทางตะวันออกกลางมายังประเทศญี่ปุ่น		
การขนส่งโดยวธินีีค่้อนข้างยุง่ยากและเสยีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู	ใช้วธิที�าให้แก๊สธรรมชาตเิป็นของเหลวก่อน
โดยการลดอุณหภูมิของแก๊สลงภายใต้ความดัน	บรรจุใส่ถังบรรจุที่รักษาอุณหภูมิ	และขนส่งทางเรือ	
  ง.  นวิเคลยีร์	เป็นเชือ้เพลงิหรอืแหล่งพลงังานทีไ่ม่มคีาร์บอน	ข้อดเีด่นของพลงังานนวิเคลยีร์คอื
เป็นพลงังานสะอาด	ในระยะยาวถอืว่าเป็นพลงังานทีม่คีวามเสถยีรสงูมาก	ข้อก�าจดัของพลงังานนวิเคลยีร์
คือ	 แหล่งพลังงานดังกล่าวมีน้อยและต้องการเทคโนโลยีขั้นสูง	 การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์ต้องใช้ระยะเวลานาน	โดยจะต้องเริม่จากการเตรยีมความพร้อมในเรือ่งบคุลากรจนถงึการก่อสร้าง
โรงปฏิกรณ์	 นอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึงการก�าจัดกากของเสียกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้น	 ในปัจจุบันต้นทุนของ
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่อนข้างสูง	 รวมถึงข้อด้อยทางสังคมที่ประชาชนยังมีข้อสงสัยและไม่ยอมรับโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์	เนือ่งจากข่าวสารในแง่ลบทีเ่กดิขึน้ในกรณอีบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ทีโ่รงไฟฟ้านวิเคลยีร์	ประเทศรสัเซยี		
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ประเทศญี่ปุ่น	และความรุนแรงของอุบัติเหตุดังกล่าว	
  จ.  พลังงานหมุนเวียน (renewable energy)	 เป็นพลังงานที่สะอาด	 ปล่อยมลพิษค่อนข้าง
ต�่า	 และใช้ได้อย่างยั่งยืน	 (sustainable energy) แต่ข้อด้อยของพลังงานทดแทนคือ	 มีต้นทุนในการผลิต
ที่สูง	 และความไม่เสถียรในการผลิตพลังงานดังกล่าว	 พลังงานหมุนเวียนนั้นมีอยู่มากมาย	 เช่น	 พลังงาน
ชีวมวล	พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	พลังงานน�้า	 พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 แต่พลังงานหมุนเวียน
แต่ละประเภทมข้ีอจ�ากดัทีแ่ตกต่างกนัออกไป	ขึน้อยูก่บัสภาพทางภมูปิระเทศ	สภาพภมูอิากาศ	สภาพทาง
ธรณวีทิยา	และสภาพความเป็นอยู	่รวมถงึระดบัการศกึษาของประชากร	ตวัอย่างเช่น	พลงังานแสงอาทติย์	
ปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดถึงความเป็นไปได้คือ	ปริมาณและความเข้มของแสงอาทิตย์	ราคาค่าอุปกรณ์ต่าง	ๆ	
พลังงานลม	ปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดคือ	ปริมาณและความเร็วของกระแสลม		นอกจากนี้	ปัจจัยที่ต้องค�านึง
ถึงอีกปัจจัยหนึ่งคือ	 ความเสถียรในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนั้น	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้มีการด�าเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว		แต่ยังอยู่ในวงจ�ากัด	

การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย๕,๖

	 	 การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	มีสัดส่วนการใช้พลังงานประเภทต่าง	ๆ	ในการผลิต		ดังนี้	แก๊ส
ธรรมชาติร้อยละ	๖๗.๗๐	ถ่านหินร้อยละ	22.๗๐	พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น	ๆ	ร้อยละ	๘.2๐	
และน�้ามันปิโตรเลียมร้อยละ	๑.๔๐		ดังแสดงในรูปที่	๑		ซึ่งจะเห็นได้ว่า	ประเทศไทยมีปริมาณการใช้แก๊ส
ธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าค่อนข้างมาก	ส่งผลให้เกดิความเสีย่งในเรือ่งของวกิฤตพลงังานและเศรษฐกจิ	เมือ่
เปรยีบเทยีบราคาพลงังานทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าในประเทศไทยพบว่า	การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิมรีาคาถกู
กว่าจากแก๊สธรรมชาติ	โดยการใช้ถ่านหินราคาไฟฟ้าจะอยู่ที่	๐.๕2๙3	บาทต่อหน่วย	(kW-h)	ส่วนกรณี
แก๊สธรรมชาติ	ค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่	๑.๕๐	บาทต่อหน่วย (kW-h) 

รูปที่ ๑	สัดส่วนการใช้พลังงานชนิดต่าง	ๆ	ในการผลิตไฟฟ้า๗

ถ่านหินลิกไนต์,	22.๗๐%

น�้ามันเตาและน�้ามันดีเซล	๑.๔๐% แก๊สธรรมชาติ	๖๗.๗๐%

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น	ๆ		๘.2๐%

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใน พ.ศ. ๒๕๕๔



ถ่านหนิกบัการผลติไฟฟ้าในประเทศไทย2๖

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 4 Oct-Dec 2012

	 	 ดังนั้น	ถ่านหินจึงเป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า		เนื่องด้วยถ่านหินเป็นแหล่งพลังงาน
ที่มีราคาถูก	มีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลกมากกว่า	๑๐๐	ประเทศ	ในปัจจุบันทั่วโลกมีปริมาณ
ส�ารองถ่านหิน	 ๘๖๑	พันล้านตัน	 และปริมาณการผลิตถ่านหินของโลกในปัจจุบันอยู่ที่	 3,๙๕๖	 ล้านตัน		
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	๖.๑	 จาก	 ค.ศ.	 2๐๑๐๗	 ด้วยเหตุผลที่ถ่านหินมีปริมาณมาก	 ส่งผลให้ราคาถ่านหินมี 
ความเสถียรและผู้ใช้สามารถต่อรองราคาได้	 ไม่มีปัญหาการขาดแคลนปริมาณถ่านหิน	 และสามารถ
เลือกคุณภาพถ่านหินตามต้องการได้	 นอกจากนี้	 ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์จากถ่านหินได้ 
ถูกพัฒนาไปจนถึงขั้นเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 เพื่อการใช้ประโยชน์จากถ่านหินที่คุ้มค่าและมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพน้อยที่สุด๕

	 	 ประเทศไทยน�าเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นทุกปี	 กล่าวคือใน	 พ.ศ.	 2๕๕2	น�าเข้าถ่านหิน	 2๔	พันตัน
เทียบเท่าปริมาณน�้ามันดิบ	และใน	พ.ศ.	2๕๕3	ประเทศไทยน�าเข้าถ่านหินถึง	๑๐,๖๖๙	พันตันเทียบเท่า
ปริมาณน�้ามันดิบ๕,๖	เนื่องด้วยถ่านหินมีราคาถูก	ราคาค่อนข้างคงตัว	และยังสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรม		
หากพิจารณาความต้องการไฟฟ้าของประเทศในอนาคต	 การจัดหาแหล่งพลังงานมาใช้ผลิตไฟฟ้าจะเป็น
ปัญหาอย่างมาก	ดงัแสดงในรปูที	่2	โดยเฉพาะแหล่งพลงังานทีจ่ะต้องหามาเพิม่เตมิ	(แถบสเีขยีว)	ใน	พ.ศ.	
2๕๕๗	ซึ่งจะต้องหามาเพิ่มเติมอีกประมาณร้อยละ	2๔	นั้นจะเป็นพลังงานชนิดใด๕,๖,๗

 

รูปที่ ๒	ปริมาณการใช้พลังงานชนิดต่าง	ๆ	ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ๘
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	 	 การน�าถ่านหินมาใช้ผลิตไฟฟ้าควรต้องค�านึงถึงความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพ	
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง	 เพื่อก�าจัดสารพิษที่ปลดปล่อยออกมาในกระบวนการ
ผลิตและการใช้ถ่านหิน	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดยังจ�ากัดอยู่เฉพาะในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า	 เช่น	 อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์	 อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ	 เนื่องจากการ
ผลติไฟฟ้าด้วยถ่านหนิยงัไม่เป็นทีย่อมรบัจากประชาชน๑,๔,๑๑	ถงึแม้ว่าเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดจะสามารถ
ช่วยลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ก็ตาม๑,๑๐	หากมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน 
แล้วจะพบว่า	 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดคือ	 เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�า 
เหมืองถ่านหิน	 การจัดการถ่านหินก่อนน�ามาใช้ประโยชน์	 และการใช้ประโยชน์จากถ่านหินโดยให้มีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพน้อยที่สุด	 เทคโนโลยี
เหล่านีเ้กีย่วข้องกบัการลดหรอื 
ก�าจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการ 
น�าถ ่านหินมาใช ้ประโยชน ์	
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของถ่านหินดังกล่าวข้างต้น	
เทคโนโลยีถ ่ านหินสะอาด
สามารถน�ามาใช้ได้ในขัน้ต่าง	ๆ 	
หลายขั้นตอน	 เช่น	 เทคโนโลยี
ถ่านหนิสะอาดก่อนการเผาไหม้ 
(pre-combustion)	 เทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้	 
(combustion)	และเทคโนโลยี 
ถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้ 
(post-combustion)๑๐

รูปที่ ๓ 	การใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	(clean coal technology)๙
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  ๑. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม ้ (pre-combustion)๑๐,๑๒	 เทคโนโลยีในกลุ่มนี้
เป็นการน�าถ่านหินมาผ่านกระบวนการเพื่อลดปริมาณเถ้าและก�ามะถัน	 ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มค่า
ความร้อนของถ่านหินก่อนน�ามาเผาไหม้	วิธีการเหล่านี้	หมายถึง	coal preparation, coal beneficiation 

หรือ coal upgrading	ดังนี้	
    ก. การท�าความสะอาดโดยวธิทีางกายภาพ (physical cleaning or washing)๑๐  เป็นการ
แยกสารที่ไม่ต้องการ	 เช่น	 ฝุ่นละออง	 หิน	 ดิน	 สารประกอบอนินทรีย์	 เช่น	 pyritic sulfur	 (ก�ามะถัน 
อนินทรีย์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ)	 ออกจากเนื้อถ่านหิน	 โดยใช้ความแตกต่างของความหนาแน่นของ
ถ่านหินกับสารปนเปื้อน	ดังนั้น	เมื่อน�าถ่านหินมาบดแล้วล้างผ่านน�้า	สารปนเปื้อนต่าง	ๆ	ที่ไม่ต้องการจะ
แยกออกจากเนือ้ถ่านหนิ		ในปัจจบุนัถ่านหนิจะถกูบดให้มขีนาดเลก็กว่าขนาดของฝุน่ผง	ท�าให้ร้อยละ	๙๐	
ของ pyritic sulfur	ถูกก�าจัดไป		นอกจากวิธีดังกล่าวแล้ว	วิธีการ column floatation ยังเป็นวิธีท�าความ
สะอาดถ่านหนิทางกายภาพอกีวธิหีนึง่	โดยอาศยัหลกัการทีผ่งถ่านหนิมสีมบตัทิางเคมซีึง่สามารถยดึตดิกบั
ฟองอากาศได	้ เพื่อให้ฟองอากาศเคลื่อนที่ผ่านผงถ่านหินและน�า้ซึ่งบรรจุใน column	 ผงถ่านจะติดขึ้นไป
กับฟองอากาศ	ทิ้งให้สารประกอบอนินทรีย์	เช่น pyritic sulfur	แร่ธาตุต่าง	ๆ	จมอยู่ชั้นล่าง	และสามารถ
แยกออกได้โดยง่าย

 

   ข. การท�าความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (chemical cleaning)๑๐ โดยทั่วไปเป็นการใช้สาร
เคมีที่มีสมบัติชะล้างแร่ธาตุและก�ามะถันอินทรีย์	 ซึ่งไม่สามารถก�าจัดได้โดยวิธีทางกายภาพ	 โดยการท�า
ปฏิกิริยากับผงถ่านหินเพื่อก�าจัดก�ามะถันและเถ้า	เทคโนโลยีในกลุ่มนี้	ได้แก ่molten caustic leaching

รูปที่ ๔	การท�าความสะอาดถ่านหินด้วยกระบวนการ	column floatation๑๐
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   ค. การท�าความสะอาดโดยวธิทีางชวีภาพ (biological cleaning)๑๐	เป็นเทคโนโลยซีึง่ใช้
สิง่มชีวีติเลก็	ๆ 	ในการก�าจดัก�ามะถนัในถ่านหนิ	เช่น	การใช้แบคทเีรยีและเชือ้ราบางชนดิทีใ่ช้ก�ามะถนัเป็น
อาหาร	เพือ่น�าสิง่มชีวีติทีพ่บในถ่านหนิระหว่างการย่อยสลายเหล่านีม้าเพาะเลีย้งและสกดัเอาเอนไซม์ย่อย
สลายก�ามะถันมาใช้ในการเร่งกระบวนการก�าจัดก�ามะถันในถ่านหิน
  ๒.  เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้หรือเมื่อน�ามาใช้ประโยชน์๑๐ 	เทคโนโลยีในส่วนนี้
จะเกีย่วข้องกบัขัน้ตอนการใช้ประโยชน์จากถ่านหนิ	กล่าวคอื	เป็นการพฒันาเทคโนโลยกีารเผาไหม้ถ่านหนิ 
ที่ท�าให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด	หรือการใช้ประโยชน์จากถ่านหินในวัตถุประสงค์อื่น	ๆ 	ที่ท�าให้เกิดมลพิษน้อย
ที่สุด	ดังนี้
   ๒.๑  เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้๑๐	 เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
เผาไหม้ถ่านหิน	 โดยการปรับปรุงเตาเผาและหม้อไอน�้า	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ถ่านหินและ
ลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้	 ในอนาคตการเผาไหม้ถ่านหินจะไม่มีการปลดปล่อยแก๊สมลพิษ (zero  

emission) เทคโนโลยีในกลุ่มนี้	 ได้แก่	 	pulverized fuel (PF) combustion, fluidized bed combustion 

(FBC) และ pressured fluidized bed combustion (PFBC) 

     ก. pulverized fuel (PF) combustion๑๐	เป็นวิธีการเผาไหม้ถ่านหินที่ใช้กันอย่าง
กว้างขวางในการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ	โดยทีถ่่านหนิจะถกูบดให้มขีนาดเลก็มาก	แล้วพ่นเข้าไปในเตาเผา

รูปที่ ๕	การท�าความสะอาดถ่านหินด้วยกระบวนการ	molten caustic leaching๑๐
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พร้อมอากาศ	 เมื่อถ่านหินติดไฟจะให้ความร้อนแก่หม้อไอน�้า	 ซึ่งไอน�้าจะไปหมุนกังหันของเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้า	 ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของเตาเผา	 ท�าให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ถ่านหินเพิ่มขึ้นถึง
ประมาณร้อยละ	๔๐	และอาจเป็นร้อยละ	๕๕	ในอนาคต

    ข. fluidized bed combustion (FBC)๑๐	 ส�าหรับการเผาไหม้วิธีนี้	 ถ่านหินที่บดจนมี
ขนาดเล็กมากผสมกับหินปูน	 ถูกพ่นเข้าไปในหม้อไอน�้าพร้อมอากาศร้อน	 ถ่านหินและหินปูนที่พ่นเข้าไป
จะแขวนลอยอยูใ่นคลืน่อากาศร้อน	โดยมลีกัษณะคล้ายของเหลวเดอืดขณะทีถ่่านหนิเผาไหม้	หนิปนูจะท�า
หน้าที่คล้ายฟองน�้าดักจับก�ามะถันที่เกิดขึ้น	ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินจะน�ามาต้มน�้า	ท�าให้
เกิดไอน�้าไปหมุนกังหันของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 กระบวนการนี้สามารถลดปริมาณก�ามะถันที่จะถูกปล่อย
ออกมาจากการเผาไหม้ได้มากถึงร้อยละ	๙๐
    ค. pressured fluidized bed combustion (PFBC)๑๐	เป็นการเผาไหม้ถ่านหินแบบ
ฟลูอิไดซ์เบดภายใต้ความดันสูง	 ความร้อนที่ผลิตได้น�าไปใช้ผลิตไอน�้าเพื่อขับกังหันไอน�้า	 ส่วนแก๊สร้อนที่
ได้มแีรงดนัและอณุหภมูสิงู	สามารถน�าไปขบักงัหนัแก๊สเพือ่ผลติไฟฟ้าร่วม	การผลติพลงังานความร้อนร่วม
แบบนี้มีประสิทธิภาพสูง
   ๒.๒  เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดโดยการแปรรูป๑๐,๑๒	 เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
แปรรูปถ่านหิน	 (coal conversion) ให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง	 (fuel gas)	 หรือเชื้อเพลิงเหลว	 (liquid fuel) 

โดยใช้กระบวนการ coal gasification technology เป็นกระบวนการออกซิเดชันถ่านหินเพียงบางส่วน 
โดยที่ถ่านหินท�าปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนหรืออากาศและไอน�า้ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง	 ท�าให้
ได้แก๊สเชื้อเพลิง	 ซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่	 แก๊สเชื้อเพลิงที่ได้จะ 

รูปที่ ๖		การท�าความสะอาดถ่านหินด้วยเทคโนโลยี	pulverized fuel (PF) combustion๖
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ถูกน�ามาท�าให้สะอาดโดยการก�าจัดมลพิษก่อน	 แก๊สที่ได้นี้สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็น 
สารตัง้ต้นในการสงัเคราะห์แอมโมเนยี	เมทานอล	หรอืแก๊สไฮโดรเจน	และกระบวนการ	coal liquefaction 

technology เป็นการแปรรปูถ่านหนิให้อยูใ่นรปูเชือ้เพลงิเหลว	นอกจากนี้	ยงัมกีารใช้เทคโนโลยสีงัเคราะห์
เชือ้เพลงิสะอาด dimethyl ether (DME)	เป็นการใช้ถ่านหนิอกีรปูแบบหนึง่ทีส่ะอาดประหยดั	และมสีมบตัิ
เปรียบเสมือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจ ี(liquefied petroleum gas) 

  ๓. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้ (post-combustion)๑๐,๑2		 เป็นเทคโนโลยีการ
พัฒนาระบบดักจับสารมลพิษและฝุ่นละอองที่ออกจากกระบวนการเผาไหม้	 ก่อนปล่อยแก๊สออกสู่ปล่อง
เพื่อระบายสู่บรรยากาศโดยปราศจากมลพิษ	 เทคโนโลยีการจับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (SOx)	 ออกจาก
แก๊สที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้	หรือจากแก๊สเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระบวนผลิต	ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ	
เรียกกระบวนการนี้ว่า	fuel gas desulfurization (FGD)	โดยการท�าปฏิกิริยาระหว่างแก๊สเชื้อเพลิงกับน�้า
ปนูหรอืหนิปนู	ทัง้ในรปูของการฉดีพ่นฝอยหรอืใส่เข้าไปเป็นของเหลว	ปฏกิริยิาดงักล่าวจะเกดิซลัเฟตหรอื
ซัลไฟต์ขึ้นเป็นของแข็ง	คือ	ยิปซัมสังเคราะห ์(synthetic gypsum) สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	เช่น	ถมที่	
หรอืท�าแผ่นยปิซมั		วธิกีารนีส้ามารถลดซลัเฟอร์ได้ร้อยละ	๘๐-๙๐๑๐	แต่ไม่สามารถลดปรมิาณออกไซด์ของ
ไนโตรเจนได้	แต่จะมีเทคโนโลยีในการลดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนโดยใช้วิธีการลดปริมาณออกไซด์
ของไนโตรเจนจากแหล่งก�าเนิด	โดยการพัฒนากระบวนการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง	และเกิดออกไซด์
ของไนโตรเจนในปริมาณต�่า	 นอกจากนี้ยังมีระบบก�าจัดของเสียที่เกิดจากระบบก�าจัดมลพิษข้างต้น	 คือ	
ออกไซด์ของซัลเฟอร์	(scrubber) อีกด้วย๑๐,๑2

ความยอมรับในการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า๑๓,๑๔,๑๕

	 	 เนื่องจากบทเรียนในอดีตที่มีต่อโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	 โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ	
จังหวัดล�าปาง๑3		ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชนิดพลังความร้อน	(steam power plant) ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง	ใน 
พ.ศ.	2๕๔๗	มโีรงผลติไฟฟ้าจ�านวน	๑๐	หน่วย	ประกอบด้วยหน่วยก�าลงัผลติหน่วยละ	๑๕๐	เมกะวตัต์	(MW)  
จ�านวน	๔	หน่วย	และหน่วยก�าลงัผลติหน่วยละ	3๐๐	เมกะวตัต์	จ�านวน	๖	หน่วย	ก�าลงัผลติไฟฟ้ารวม	๑๗,๕3๐	
กิกะวัตต์-ชั่วโมง	(GWh) จะใช้ถ่านหินประมาณปีละ	๑๖	ล้านตัน	เหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
มลพษิทางอากาศ	คอื	พ.ศ.	2๕3๕	และ	พ.ศ.	2๕๔๑	โรงไฟฟ้าได้ปล่อยมลพษิ	คอื	แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์
ออกสู่บรรยากาศปริมาณสูง	จนมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของชาวบ้าน		สัตว์เลี้ยง	และพืชบริเวณรอบ	ๆ	 
โรงไฟฟ้า		ทัง้นี	้เนือ่งจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวมไิด้ตดิตัง้เครือ่งก�าจดัแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในช่วงแรก		กล่าวคอื	ใน	 
พ.ศ.	2๕3๑	ไม่มกีารตดิตัง้เครือ่งก�าจดัแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์	แม้ใน	พ.ศ.	2๕๔๑	จะมกีารตดิตัง้เครือ่งก�าจดั
แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์แล้วกต็าม	แต่กย็งัไม่ครบตามจ�านวน	และได้มกีารหยดุซ่อมเครือ่งก�าจดัแก๊สซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ที่ติดตั้งแล้วอย่างฉุกเฉินโดยไม่มีการหยุดหรือลดก�าลังผลิตไฟฟ้าลง	 ส่งผลให้การก�าจัดมลพิษ 
ดังกล่าวไม่สมบูรณ์	รวมทั้งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงอากาศปิด	ส่งผลให้ผลกระทบรุนแรงมากขึ้น	
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	 	 นอกจากนี้ยังมีกรณีความล้มเหลวของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกและหินกรูด	 จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์	โครงการฯ	ดงักล่าวยงัอยูใ่นขัน้ตอนขออนมุตัจิากภาครฐั	เพือ่จะด�าเนนิการในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด	 ๗๐๐	 เมกะวัตต์	 จ�านวน	2	 หน่วย	 โดยใช้ถ่านหินบิทูมินัสที่น�าเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลยี	อนิโดนเีซยี	และแอฟรกิาใต้	จ�านวน	3.๘๕	ล้านตนัต่อปี	ซึง่ควรจะเริม่ด�าเนนิการผลติเมือ่	พ.ศ.	
2๕๔๕	และ	พ.ศ.	2๕๔๖	แต่เนื่องจากโครงการฯ	ดังกล่าวจะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม	
ดังนั้นกฎหมายในขณะนั้นได้บังคับให้เจ้าของโครงการต้องจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
(EIA)	เพื่อเสนอต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)		รายงาน	EIA 
ของโครงการได้ผ่านการเห็นชอบโดยคณะผู้ช�านาญการของ	 สผ.	 ในขณะนั้นเรียบร้อยแล้ว	 แต่ได้รับการ
ต่อต้านจากชุมชน	องค์กรเอกชน (non-government organization: NGO) และนักวิชาการบางกลุ่ม	การ
ต่อต้านรุนแรงมาก	 รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับเรื่องดังกล่าวได้	 	 ผู้ประกอบการ	 (ผู้ลงทุน)	หาที่พึ่งไม่ได้	
โครงการต้องถกูท�าให้ล่าช้าออกไป	และย้ายสถานทีก่่อสร้างไปสูท่ีใ่หม่	ความล้มเหลวของโครงการดงักล่าว
อาจสรุปได้ว่า	 เป็นเพราะประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ตั้งแต่ต้น	 และไม่สามารถอธิบายความจ�าเป็นของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเป็นรูปธรรมให้กลุ่ม 
ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	 ส่งผลให้มีการคัดค้านจากประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบ	และมีกลุ่มองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	คือ	องค์กรเอกชน	และ	Green peace ได้เข้าร่วม
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวด้วย	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่กลุ่มองค์กรเอกชนต่างประเทศ
ทีม่าร่วมคดัค้านนัน้มาจากประเทศทีพ่ฒันาแล้วซึง่ยงัมกีารใช้ถ่านหนิในการผลติไฟฟ้าเป็นหลกัและเพิม่ขึน้ 
ทุกปี	เช่น	สหรัฐอเมริกา	จีน	เยอรมนี		ออสเตรเลีย	เดนมาร์ก๘ 
	 	 หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล้มเหลวของโครงการดังกล่าวในอดีต	 และหากต้องการจะ
ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในอนาคต	 โครงการดังกล่าวควรให้ความส�าคัญในเรื่องของผลกระทบทาง
ด้านสังคมและสุขภาพ	 และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแสดงความเห็นและตัดสินใจ	 ควบคู่ไป
กับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	 	 ภาคส่วนที่ควรให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือ	 ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบ	 และควรที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	 	 เช่น	 ความเข้าใจเรื่องคุณภาพ
ของถ่านหินที่ใช้ในโครงการ	 เทคโนโลยีที่ใช้	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	 ว่าแตกต่างจากกรณี 
ถ่านหินของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างไร	 ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องรอบด้าน	
สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์	การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่ต้น	และไม่สามารถอธิบายความจ�าเป็นของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน	กระบวนการดังกล่าวหากได้
ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรค	2		(แต่ในขณะนัน้ยงัไม่ม)ี	
กจ็ะท�าให้ได้ความเหน็ประกอบทีส่ร้างความเข้าใจและลดความเสีย่งทีจ่ะมผีลต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพได้
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การสร้างความเชื่อมั่น๑,๑๕,๑๖

	 	 ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ท�าให้เกิดความไม่ยอมรับและขาดความ
เชือ่มัน่ซึง่กนัและกนั	โดยเฉพาะภาคประชาชน	(ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ)	กบัภาครฐั	(หน่วยงานก�ากบั
ดูแลเกี่ยวกับกิจการพลังงาน	หน่วยงานดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อม	และหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต	 เป็นต้น)	
และผู้ประกอบการคือโรงไฟฟ้า๑๕	ต้องยอมรับว่า	ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่
ตระหนกัและการขาดความรบัผดิชอบของภาครฐัและผูป้ระกอบการ	นอกจากนีย้งัมเีรือ่งของความรูค้วาม
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบ	โดยที่ผู้มีส่วนร่วมและได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถจัดได้เป็น	 ๕	 กลุ่ม	 คือ	 ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	 ภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ	 องค์กรเอกชน	 และนักวิชาการ	 แต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่รับผิดชอบในสังคมที่แตกต่างกัน 
ตามพันธกิจและการมีส่วนร่วม	 รวมถึงได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมที่แตกต่างกัน	 ดังแสดง
ในรูปที่	 ๗	 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในอดีตมักมีสาเหตุมาจากการขาดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	
โดยเฉพาะภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	การขาดข้อมูลหรือได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน	เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจหรือการแสดงความคิดเห็น	 การแสดงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละกลุ่มหรือภาคส่วนที่
ไม่ตรงกับพันธกิจหรือการมีส่วนร่วม	ดังจะเห็นได้จากกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในอดีต	ซึ่งเป็นบทเรียนที่
ส�าคัญ๑3,๑๕	และสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาต่าง	ๆ	ในอนาคต		กล่าวคือ	การศึกษาข้อมูล
ต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัโครงการให้ถ่องแท้	เช่น	ถ่านหนิมข้ีอด-ีข้อเสยีอย่างไร	เปรยีบเทยีบข้อด-ีข้อเสยีให้กระจ่างชดั	
(balance score card)	เพราะปัญหาของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในอดตีนัน้	เกดิจากการใช้ถ่านหนิชนดิลกิไนต์จาก
เหมืองถ่านหินแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ซึ่งมีคุณภาพต�่า	มีปริมาณซัลเฟอร์ค่อนข้างสูง	รวมถึงระบบป้องกัน
และบ�าบดัมลพษิของโรงไฟฟ้าในระยะแรกยงัไม่สมบรูณ์	การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าในระยะแรกยงัไม่เป็น
มาตรฐานและไม่เป็นระบบ๑๑,๑3	ประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ที่กล่าวข้างต้นควรได้รับการถ่ายทอดไปยังทุกภาค
ส่วนเพื่อใช้เป็นบทเรียนและข้อควรระวัง	 เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต	 หากจะมีการ
ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ควรสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับโครงการ	 เช่น	ประเภทของ
ถ่านหิน	โดยต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจว่า	ถ่านหินมีกี่ประเภท	แต่ละประเภทมีลักษณะสมบัติ
แตกต่างกันอย่างไร3	และถ่านหินที่น�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอดีตนั้นเป็นประเภทใด๑,3,๔	และหากมีการ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในอนาคต	จะใช้ถ่านหินชนิดใด3,๔	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับใด 
ควรมีมาตรการและระบบก�าจัดมลพิษประเภทใด๑๐,๑๑,๑2	 รวมถึงความหน้าทางวิชาการในส่วนของ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน๕,๑3	 นอกจากนี้	 ข้อมูลที่น�าเสนอแก่แต่ละภาคส่วนหรือแต่ละกลุ่ม 
เป้าหมายนัน้	จะต้องมคีวามเสมอภาครอบด้าน	ตรงกบัความต้องการและหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละกลุม่	และ
เป็นข้อมลูทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิทีส่ามารถพสิจูน์ได้ทางวทิยาศาสตร์	กลุม่คนทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง
มีมากมาย	 แต่ละกลุ่มก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน	 โดยอาจแบ่งได้เป็น	 ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้คุมนโยบาย 
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นักวิชาการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา	 องค์กรเอกชน	 กลุ่มนักอนุรักษ์นิยม	 คณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชน	 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สื่อมวลชน		
ชุมชนที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบ	 เนื่องจากบุคคลในแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงพันธกิจ 
ที่แตกต่างกัน
	 	 อนึ่ง	ปัญหาความไม่ยอมรับและความไม่เชื่อถือของภาคประชาชนที่มีต่อภาครัฐและผู้ประกอบ
การโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 ถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญที่ควรต้องได้รับการแก้ไขก่อน	 มิ
ฉะนั้นจะไม่สามารถด�าเนินการหรือริเริ่มโครงการใหม่	 ๆ	 หรือขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินได้	 เพราะ
ประสบการณ์ในอดีตของประชาชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะในเชิงลบ๑๕	 	 ดังนั้น	 การสร้างความเข้าใจถึง
เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยความจริงใจโดยภาครัฐ	ผู้การประกอบการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ	และนกัวชิาการจงึเป็นสิง่ส�าคญั		การให้ความรูค้วามเข้าใจกบัประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ
โดยตรงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน	การอธิบายถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการใช้ถ่านหิน	เทคโนโลยี
ต่าง	ๆ 	ทีจ่ะถกูน�ามาใช้กบัโรงไฟฟ้าถ่านหนิ		และความก้าวหน้าทางวชิาการเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าถ่านหนิกเ็ป็น
สิ่งส�าคัญ		หากประชาชนได้เข้าใจถึงปัญหาต่าง	ๆ 	ในอดีต	ข้อจ�ากัดต่าง	ๆ 	ในอดีต	และเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าในอดีตและปัจจุบัน	 รวมถึงความจ�าเป็นของการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า	 ก็น่าจะท�าให้ความขัด
แย้งที่เกิดขึ้นในอดีตลดลงได้		ดังมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ	เช่น	ประเทศเยอรมนี	รัฐบาลมีความ
เข้มแข็งในเรื่องการพัฒนาและการใช้แหล่งพลังงานต่าง	 ๆ	 รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน
ในประเทศ	 โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง	 ๆ	 ความจ�าเป็น
ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน		เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	เทคโนโลยีในการควบคุมและ
ป้องกนัมลพษิทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติไฟฟ้า	หลงัจากได้ด�าเนนิการในส่วนต่าง	ๆ 	ทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว	
รฐับาลได้ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าถ่านหนิพบว่า	ประชาชนในประเทศเยอรมนี
มากกว่าร้อยละ	๘๐	สนบัสนนุอตุสาหกรรมถ่านหนิ	และยนิยอมให้มกีารสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ๑๗	จากข้อมลู
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า	การให้ข้อมูลที่รอบด้านแก่ประชาชน	 โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	 
จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่		อย่างไรกต็าม	ข้อมลูทีภ่าคประชาชนได้รบัมไิด้มาจากภาครฐัหรอืผูป้ระกอบการ
เพียงฝ่ายเดียว	 ยังอาจได้รับจากนักวิชาการและองค์กรเอกชนต่าง	 ๆ	 ซึ่งอาจเป็นข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่
แตกต่างจากข้อมูลของภาครัฐและผู้ประกอบการ		ดังนั้น	การวิเคราะห์และการให้น�้าหนักข้อมูลจากกลุ่ม 
ต่าง	 ๆ	 ข้างต้นโดยภาคประชาชนเพื่อการตัดสินใจจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ	 และคงเป็นเรื่อง
ยากทีจ่ะให้เป็นหน้าทีข่องภาคประชาชนในการวเิคราะห์และให้ความส�าคญัของข้อมลูทีไ่ด้รบัจากภาคส่วน
ต่าง	ๆ	เพื่อตัดสินใจ		ความเห็นของผู้เขียนในเรื่องนี้ยังคงให้ความส�าคัญที่นักวิชาการ	ว่าควรจะเป็นที่พึ่ง
ของภาคประชาชน	 เนื่องจากนักวิชาการเป็นผู้รู้และโดยจรรยาบรรณของนักวิชาการที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
ทางวิชาการที่เป็นกลางและรอบด้านโดยไม่สังกัดและอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง	โดยต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ 
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อย่างถกูต้องและเป็นกลางโดยปราศจากมายาคต	ิ	อาจกล่าวได้ว่านกัวชิาการควรท�าหน้าเป็นพีเ่ลีย้งในการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน	 วิเคราะห์และชี้ประเด็นทั้งด้านบวกและด้านลบที่ชัดเจนบนพื้นฐานของ
ข้อมลูทีส่ามารถอ้างองิได้ทางวชิาการโดยปราศจากมายาคติ	หรอืเลอืกข้าง		เพือ่ให้ภาคประชาชนได้ตดัสนิ
ใจอย่างถูกต้อง	ข้อเสนอแนะข้างต้นนั้นมีตัวอย่างสนับสนุน	 เช่น	การให้ความเห็นของนักวิชาการบางคน 
ที่มักกล่าวอ้างถึงข้อมูลในต่างประเทศบ้าง	 การน�าเสนอตัวอย่างในต่างประเทศบ้าง	 ซึ่งไม่ได้ผิดอะไร 
ถ้าได้น�าเสนออย่างรอบด้านและครบถ้วน	 แต่หากเลือกเฉพาะบางประเด็นเท่านั้นเพื่อให้มีข้อสรุปตาม 
ที่นักวิชาการบางคนต้องการ	จะเป็นอันตรายอย่างมาก	และจะไม่เป็นธรรมต่อสังคมและทุกภาคส่วน	ทั้ง 
ยังจะสร้างความขัดแย้งในสังคมอีกด้วย	 	 มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศเกี่ยวกับการคัดค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิ	โดยอ้างถงึเหตกุารณ์ในอดตีกรณโีรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะ	หรอืการกล่าวอ้างถงึโรคทีเ่กดิจากการ
ใช้ถ่านหินในต่างประเทศ	 การกล่าวอ้างถึงการรณรงค์ให้เลิกใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในบางประเทศ 
แถบตะวนัตก	การกล่าวอ้างโดยไม่ได้ให้ข้อมลูทีค่รบถ้วนและรอบด้าน	อาจสร้างความสบัสนในเชงิวชิาการ
ไม่เฉพาะแก่ภาคประชาชน	 ยังอาจรวมไปถึงองค์กรเอกชนได้	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในอดีตที่กล่าว
แล้วข้างต้นคือ	 กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 ได้มีการสืบค้นและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวได้อย่าง 
ครบถ้วน		สาเหตุของปัญหาอาจสรุปได้เป็นสาเหตุหลัก	3	ประการ	คือ	
	 	 ๑.	 วัตถุดิบ	ถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นมีคุณภาพค่อนข้างต�่า	คือ	เป็นถ่านหินชนิดลิกไนต์
ซึ่งมีปริมาณซัลเฟอร์ค่อนข้างสูง
	 	 2.	 เทคโนโลยใีนการผลติกระแสไฟฟ้าจากถ่านหนิในขณะนัน้ประสทิธภิาพยงัไม่สงู	จงึก่อให้เกดิ
มลพิษสูง	
	 	 3.	 ระบบบ�าบัดมลพิษของโรงไฟฟ้าในระยะแรกไม่ได้มีการด�าเนินการ	ส่งผลให้มลพิษที่เกิดขึ้น
ถูกปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าโดยไม่ได้บ�าบัด			
	 	 หากได้มีการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ	เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการป้องกันมิให้
เกิดปัญหาเหล่านั้นอีกในอนาคต	ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ	และหน้าที่ดังกล่าวควร
เป็นของนักวิชาการที่จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจ	รวมทั้งเสนอทางเลือกในการแก้ไขและป้องกัน	
	 	 ส่วนในกรณีที่มักมีการกล่าวอ้างว่าประเทศในแถบตะวันตกมีการรณรงค์ลดการใช้ถ่านหิน 
กเ็ป็นตวัอย่างอกีตวัอย่างหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้ข้อมลูเพยีงด้านเดยีวหรอืไม่รอบด้าน	เช่น	ค�ากล่าวทีว่่า	
ประเทศเยอรมนีมีการรณรงค์ให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้า	หากพูดเพียงสั้น	ๆ	เท่านี้อาจท�าให้
เกิดความเข้าใจผิดว่า	ประเทศเยอรมนีมีการลดหรือเลิกใช้ถ่านหิน	แต่โดยความเป็นจริงประเทศเยอรมนี
มีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินถึงร้อยละ	 ๘๐	 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด	 หรือแม้แต่มีการกล่าวอ้างจาก
นักวิชาการว่า	 ประเทศเดนมาร์กที่มีการรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน	 (renewable energy)	 แทน
การใช้พลังงานจากน�้ามันปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติก็ตาม	ค�ากล่าวดังกล่าวไม่ผิด	แต่ประเด็นที่ส�าคัญ
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ที่ควรจะพิจารณาประกอบในฐานะที่เป็นนักวิชาการ	 คือ	 ประเทศเดนมาร์กมีประชากรเพียง	 ๕	 ล้านคน
เท่านั้น	 การบริโภคพลังงานจึงไม่สูงนัก	 ดังนั้น	 การเลือกหรือเปลี่ยนแหล่งพลังงานจึงเป็นเรื่องที่สามารถ
กระท�าได้ไม่ยากนัก	
	 	 การน�าวิธีการหรือแนวทางของประเทศเดนมาร์กมาใช้กับประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่กว่าถึง 
๑2	เท่า	ในส่วนของจ�านวนประชากร	คงต้องน�าปัจจัยอื่น	ๆ	อีกหลายด้านมาประกอบการพิจารณา	เช่น	
ความเป็นไปได้ในเชิงของแหล่งพลังงานทดแทน	 ปริมาณของพลังงานทดแทน	 ความเสถียรของแหล่ง
พลังงานทดแทน	 สภาพภูมิประเทศ	 ตลอดจนราคาของแหล่งพลังงานนั้นที่จะน�ามาทดแทน	 ซึ่งน่าจะ
เป็นหน้าที่ของนักวิชาการในการศึกษาถึงปัจจัยต่าง	 ๆ	 ข้างต้นประกอบก่อนจะสรุปหรือชี้แนะสังคมหรือ
ประชาชน	ข้อมลูต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านบวกและด้านลบควรมกีารส่งผ่านอย่างครบถ้วนและเป็นจรงิจากนกัวชิาการ
หรือผู้รู้สู่ทุกภาคส่วน	 ไม่เฉพาะแต่ภาคประชาชน	 โดยน�าเสนอทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม	 ปราศจากมายาคติ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 นอกจากนี้ความมุ่งมั่นของภาครัฐ 
ก็มีความส�าคัญ	 กล่าวคือ	 รัฐบาลคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่า	 จะต้องมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน
แนวทางการใช้พลังงานของประเทศ	 การกระจายความเสี่ยงในการใช้พลังงานจากแหล่งต่าง	 ๆ	 เพื่อให้
เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศวบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งทางด้านการใช้แหล่งพลังงานชนิดต่าง	ๆ	การป้องกันและบ�าบัดมลพิษที่เกิดขึ้น	การ
ก�าหนดสดัส่วนของแหล่งพลงังานทีจ่ะใช้ในแต่ละภาคส่วน	ตวัอย่างเช่น	การผลติกระแสไฟฟ้าจะใช้ถ่านหนิ 
แก๊สธรรมชาติ	พลังงานลม	พลังงานน�้า	และพลังงานชีวมวล	ในอัตราส่วนเท่าใด๕		แหล่งพลังงานในส่วน
ของการขนส่งจะมีอัตราส่วนของแก๊สธรรมชาติ	น�้ามันปิโตรเลียม	และแกโซฮอลเป็นอย่างไร	รวมถึงมีการ 
ส่งเสริมและมาตรการในการควบคุมและป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้น		
	 	 อย่างไรก็ตาม	 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในปัจจุบันนั้นพัฒนาไปมาก	 ทั้งที่เป็นการ
ท�าให้ถ่านหินอยู่ในรูปของของเหลวและแก๊ส	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการ 
ใช้ถ่านหิน	 รวมถึงเทคโนโลยีในการควบคุมและก�าจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูง	 จะเห็นได้จากตัวอย่าง 
โรงไฟฟ้าถ่านหินในหลายประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน	 เช่น	 ในประเทศเยอรมนี	 ฝรั่งเศส	 สหรัฐอเมริกา	
ญี่ปุ่น	 ดังนั้น	 ภาครัฐควรให้ความสนใจและก�าหนดมาตรฐานของโรงไฟฟ้าที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 โดยอาจน�าเอาทฤษฎีที่ว่าผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไข 
หรือบ�าบัดมลพิษนั้น	ๆ	(polluter pay principle)๑๘	

	 	 ส่วนสุดท้ายคือ	ผู้ประกอบการ	ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า	ดังได้กล่าวข้างต้น	เทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหนิในปัจจบุนันัน้ได้พฒันาไปถงึขัน้เทคโนโลยสีะอาด	(clean technology)๑๐,๑2	แล้ว	และยงั
พฒันาไปอย่างต่อเนือ่ง	ดงันัน้	หากผูป้ระกอบการมจีติส�านกึทีด่	ีมจีรยิธรรมและคณุธรรม	ค�านงึถงึประโยชน์
ส่วนรวมควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตน	 การน�าเอาหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate so-
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cial responsibility: CSR)๑๙	มาใช้ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจก็จะลดความขัดแย้งในสังคมลง	นอกจาก
ความรบัผดิชอบของแต่ละภาคส่วนทีจ่ะต้องด�าเนนิการในขอบเขตและหน้าทีข่องตนอย่างมปีระสทิธภิาพ
แล้ว	การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก�าหนดและเลือกแนวทางอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความ 
รับผิดชอบต่อส่วนร่วมที่ปราศจากอคต	ิ ดังแสดงในรูปที	่ ๗	 เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัต	ิ กล่าวคือ	 การจะด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น	ต้องค�านึงถึงทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ควบคู่กัน	ภาคส่วนหลักที่มี
ส่วนเกีย่วข้องโดยตรงคอื	ภาครฐัทีม่อี�านาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย	คมุนโยบาย	และเป็นหน่วยงานอนมุตั/ิ
อนุญาต	 ผู้ประกอบการคือโรงไฟฟ้าที่มักจะค�านึงถึงความอยู่รอดของธุรกิจที่ด�าเนินการ	 ประชาชนซึ่งมัก 
จะได้รบัผลกระทบทัง้ทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	ดงันัน้	การด�าเนนิธรุกจิให้เกดิความยัง่ยนืดงักล่าวข้าง
ต้น	ทกุภาคส่วนควรเพิม่น�า้หนกั	การให้ความสนใจในเรือ่งอืน่	ๆ 	ทีน่อกจากส่วนทีต่นเองรบัผดิชอบโดยตรง
เพิม่เตมิ	เช่น	ผูป้ระกอบการอาจจะต้องหนัมามองในเรือ่งของสิง่แวดล้อมและสงัคมมากขึน้	เพือ่ให้เกดิความ
ยอมรบัจากภาคประชาชนมากขึน้		ส่วนภาครฐัควรจะมองในเรือ่งของสิง่แวดล้อมและสงัคมมากขึน้ในเรือ่ง
ของการวางนโยบาย	การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสาธารณสุขอย่างเป็น
ระบบ	การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม	การวางแผนแม่บทอย่างเสมอภาค	กล่าวคอืการสร้างระบบให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกการด�าเนินชีวิต	การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		ซึ่ง
จะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		พ.ศ.	2๕๕๐	มาตรา	๖๗		ส่วนภาคประชาชนควรจะ
ได้ทราบและเข้าใจในเรือ่งการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างถ่องแท้		ซึง่ในส่วนนี	้องค์กรเอกชน
และนักวิชาการจะมีส่วนอย่างมากที่จะท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ภาคประชาชนได้
ใช้ในการตัดสินใจ	 	 ดังนั้น	 องค์กรเอกชนและนักวิชาการควรจะมีความเป็นกลางอย่างแท้จริง	 ปราศจาก
มายาคติและผลประโยชน์ทับซ้อน	 หากเป็นเช่นนี้	 ก็เชื่อว่าสังคมสามารถด�าเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ
และปราศจากความขัดแย้ง	

รูปที่ ๗		ความเกี่ยวโยงของภาคส่วนต่าง	ๆ	ต่อการด�าเนินธุรกิจแบบยั่งยืนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม
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  Coal is one of important energy sources due to availability and comparatively 
low cost, and over 200 years of proven reserve. As such, coal has been an important 
choice to generate electricity in many countries. Nevertheless, coal also causes envi-
ronmental problems, especially higher CO2 emission when compared with natural gas 
and petroleum.  To solve the above problems, the clean coal technology was applied. 
Moreover, confidence and acceptance of stakeholders for the electricity generated 
from coal was an important factor.  In the past, emission from Mae Moh lignite power 
plant resulted in reducing the confidence of communities and society. Therefore, 
the stakeholders consisting of government electricity generating authorities, NGOs, 
academicians and communities should cooperate in solving the problems by using 
participatory approach and technology that are sound and without bias.
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